HIKC Hornslet Idræts- & Kultur Center

Stadionvej 4, 8543 Hornslet
Tlf 86 99 45 69
E-mail: hikc@outlook.com

Den 26.02. 2017
Emne

Bestyrelsesmøde i HIKC

Dato

08.03.2017

Sted

Hornslet Hallernes Mødelokale

Start kl.

17.00

Slut. 21.00

Tilstede
Referent

Dagsorden
Punkter til dagsorden:
1.
2.
3.
4.
-

Godkendelse af ref
Godkendelse af dagsorden
Info om aftale ang. HIF Motion mellem HIF og HIKC
Udviklingsaften med Søren Aakjær
han kommer kl. 18 til spisning
han har fået vores Master og ud fra den begynder vi vores arbejde, så måske skal vi alle genopfriske
den inden mødet
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Referat
Punkt

Beslutning/Handling/Kommentar

Ansvarlig

Godkendelse af referat - alt ok

Michael

2.

Godkendelse af dagsorden - alt ok

Michael

3.

Info. om aftale ang. HIF motion mellem HIF og HIKC - er underskrevet
Michael,
Det er vigtigt der er en instruktør når der også er kunder i butikken, der skal være
Rasmus og
mere fokus på hvorvidt der skal være en instruktør på andre tidspunkter end
Winnie
nuværende tider ?? Det giver måske bedre mening at fx. Katrine Fruelund er her når
håndbold er i hallen. Det er vigtigt vi får lidt tal på hvor mange sportsudøvere er på
stedet/i centret på et givent tidspunkt, så vi får fordelt instruktørtimerne korrekt.
Åben dialog med bla. Rene vedr. emnet. Der skal være fokus på ovenstående, da dét
kan gøre en forskel på nye medlemmer, fleksibilitet og sene medlemmers ønske om
instruktørhjælp. Der skal være fokus på at centret vil få færre medlemmer eller
aktiver jo nærmere vi kommer sommeren / foråret - fx. vil alle spinningsdeltagerne
cykle udendørs fra nu af og til slut sept. Hvad kan gøres for at tilsikre andre
aktiviteter fx. udendørs - nytænkning etc. Rene bør finde nye veje for sikring af
medlemmer på stedet og udendørs - i samråd med os i bestyrelsen, de andre afd.
samt udvalgene. Der tales om fx. at lave et abb. til de forskellige forbund, fodbold
etc. så de om sommeren kunne trække på Rene til øvelser, skadestræning,
forebyggende træning etc. både ude som inde. Dette kan give lidt mere flow og på
sigt evt. også flere medlemmer i Centret.
Udviklingsaften med søren aakjær - powerpoints, synlighed og helikopterblikket.
Generelt overblik, hvad vil vi gerne, hvordan kommer vi dertil - mere fællesskab er
vejen frem. Centret generelt skal helst danne rammerne for alle unge som gamle, et
sted hvor man både kan dyrke sport, men også være social og have et sted hvor man
kan hygge sig i alle henseender. Hornslet er blevet lidt større og her er det blevet
mere vitalt at være fælles om noget - de små eller mindre samfund har stærkere
sammenhold end vi og vi kan pt. ikke løfte opgaven på trods af frivillige hjælpere, da
der er mange flere tilbud som frister end bare at være en del af hallen. Visionen er
generelt fællesskabet og vores arbejde fremadrettet er hvordan det skal oppebæres.
Hvad kan vi gøre, hvordan gør vi det, og skal vi tænke ud af hallen ? En beskrivelse
af de enkelte i bestyrelsen, hvad skal centerlederen gøre for at komme i mål med
bedre fællesskab? Hvad skal vi i bestyrelsen gøre for at komme i mål?? Vi skal være
fælles om målet, vi skal have en fælles vision om hvordan vi når dét og hvornår vi
forventer det. Det er vigtigt vi får fortalt de forskellige foreninger om vigtigheden af
et fællesskab, at vi fælles skal løfte økonomien, at livet ændrer sig og nuværende
situation hurtigt kan ændres så et samarbejde/fællesskab er nødvendigt og vil gøre
os så meget stærkere, både fysisk, psykisk og økonomisk. Skal vi som bestyrelse
måske indkalde til møde så foreningerne bliver briefet ?? Skal vi sætte et par skibe i
søen så vi er fremtidssikrede ? Hvis man sætter hallen som den fælles ramme og får
foreninger, erhverv, kommunen, kultur og borgere ind til en dialog for bedre
forståelse kan man styrke samarbejde og fællesskab. Der skal laves noget for alle fx. mangles en legeplads så de små har et *rum* når andre dyrker eller ser sport.
Der skal være plads til os alle, der skal være tiltrækningsplastre så enhver har lyst til
at komme her. Hvis hele familien kommer til stedet, vil det alt andet lige give mere
fællesskab og evt. også flere medlemmer til stedet - centret eller de forskellige
forbund. Fokus på ny medieplan, farver og skiltning pt. er bare ikke ok, kedeligt og

1.

4.
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siger intet om indholdet i hallen - tv er godt at benytte, de er tæt på, brug medierne
generelt, der skal være nyheder, andet og noget som anderledes, nytænkning osv.
Vi aftaler vi alle skal tænke over ovenstående og inden ugens udgang skal
fremkomme med et skriv om netop dét, så vi i samråd næste gang kan bearbejde det
fremadrettede. Det er aftalt vi alle skal sende til Rasmus via mailen, som
efterfølgende sender det hele til Søren, som næste gang sammenfatter og giver
konkret respons.
Emnet er udfra den gule lap - konkretiser, bearbejd, kom mere i dybden, hvordan og
hvorfor - hvad skal vi bruge vores tid i hallen på bedst muligt. Kig lidt ud af boksen hvordan gør andre haller, hvad slår de sig på, hvorfor er noget mere lækkert end
andet i visse personers øjne, hvorfor er noget hip og andet ikke - reklamens magt - vi
skal være bedre til at profilere os selv. Senest søndag d. 12. marts sendes til Rasmus
og onsdag d. 22. marts afholdes næste møde kl. 18 hvor vi samler op. Kontoret er
ledigt.

